
Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Nr. 133.

1925. g. 27. jūlijā.
Papildinājums pie 1922. g. ,, Valdības

Vēstneša" 102. numurā izsludinātiem
noteikumiem ievedmuitas ierēķināšanai
par eksportējamo preču ražošanai iz-
lietotām izejvielām.

A- Ievedmuitas atmaksa par mate-
riāliem, izlietotiem kungu gumie-
rētu lietus mēteļu izgatavošanai.

1. Pie kungu gumierētu lietus mēteļu
eksporta atmaksājama ievedmuita par to
izgatavošanai izlietotiem ārzemju audu-
miem,ķimikālijām (cinka baltumu, okeru,
ambra, klorsēru) un bencinu.

2. Pie negssmierētu audumu ievešanas,
kurus izlietos kungu gumierētu mēteļu
izgatavošanai, uz preču rīkotāja lūguma
pamata, noņemami paraugi, kuri pie-
zlmogojami ievedmuitas kvltēm. Pie
mēteļu izvešanas pēdējie salīdzināmi ai
attiecīgām ievedmuitas kvltēm piezīmo-
gotiem paraugiem un ierēķinu apliecības
izdodamas tikai tādā gadījumā, ja mēteļi
ir tiešām kungu un viņu auduma šķira
un krāsa saskan ar paraugiem.

3. Pie kungu gumierētu kokvilnas
mēteļu izvešanas ievedmuita par viņu
izgatavošanai izlietotiem audumiem at-
maksājama Ls 3,57 apmērā par katru
izvesto mēteli.

4, Pie kungu gumierētu vilnas
mēteļu izvešanas ievedmuita par to iz-
gatavošanai izlietotiem audumiem at-
maksājama sekosi:

a) par mēteļiem, kas izgatavoti no
audumiem pēc ievedmuitas tarifa
199. p. 1. pkta — Ls 10.66apmērā
par katru izvestu mēteli un

b) par mēteļiem, kas izgatavoti no
audumiem pēc ievedmuitas tariia
199. p. 2. pkta — Ls 6.30 apmērā

par katru izvestu mēteli.
Piezīme. Atmaksas likme (pkts a

vai b) konstatējama uz ievedmuitas
kvīšu un tām piezīmogoto paraugu
pamata, t. i. ja pie gumierēto vilna»
mēteļu izvešanas tiek uzrādītas ieved-
muitas kvitēs par audumiem, kas
nomuitoti pēc tarifa 199. p. 1. pkta
un piezīmogotais auduma paraugs
saskan ar izvesto mēteļu audumu,
ievedmuita atmaksājama Ls 10.66
apmērā (pkts a), bet ja tiek uzrādī-
tas ievedmuitas kvītes par audumiem,
kas nomuitoti pēc 199. p. 2. pkta
un paraugs saskan ar izvesto mēteļu
audumu, tad ievedmuita atmaksājama
Ls 6.30 apmērā (pkts b).

5. Par audumu gumierēšanai izlieto-
jām ķimikālijām ievedmuita atmaksājama
Ls 0,03 apmērā par katru izvesto kungu
mēteli (vilnas vai kokvilnas), pie kam pie
'zvešanas uzrādāmas ievedmuitas kvītes
Par kādu no sekošām vielām: cinka
baltumu , okeru, umbru vaiklorsēru. Par
ļpmikalijām izdotās ierēķinu apliecības
noder ievedmuitas samaksai tikai par
minētam vielām :

6. Par audumu gumierēšanai izlietoto
bencinu ievedmuita atmaksājama:

a) par mēteļiem, kurus izved līdz
1925. g. 8. augustam (ieskaitot), vai
kuru izgatavošanai izlietots līdz mi-
nētam datumam ievestais bencins
(7. p.) — Ls 0,21 apmērā par katru
izvestu mēteli un

b) par mēteļiem, kurus izved pēc
1925. g. 8. augusta un kuru izga-
tavošanai izlietots bencins, kas no-
muitots pēc 1925. g. «Valdības
«Vēstneša" 125. numurā izsludinātā
ievedmuitas tarifa pārgrozījumā no-
teiktām likmēm:
1) ja bencins nomuitots pēc kon-

vencionālā tarifa likmēm —
Ls 0,10 par katru izvestu mē-
teli un

2) ja bencins nomuitots pēc vispā-
rējā tarifa — Ls 0,16 par katru
izvestu mēteli.

Piezīme. Pēc kāda tarifa (konven-
cionālā vai vispārēja) bencins no-
muitots, konstatējams pēc ievedmui-
tas kvltēm.

7. 1925. g. 8. augustā uz attiecīgās
firmas lūguma pamata uzņemami, sa-
stādot attiecīgu aktu, visi gatavo ekspor-
tam nozīmēto lietus mēteļu krājumi, ku-
rus muita pārņem savā uzraudzībā līdz
izvešanai uz ārzemēm.

Tāpat uzņemami visi bencfna krājumi,
kuri tiks izlietoti mēteļu gumierēšanai,
pie kam firmai pie uzņemšanas jāuzrāda
ievedmuitas kvitēs par atrasto bencina
daudzumu, uz kurām muita taisa attie-
cīgu atzīmi.' Ievedmuitas kvīšu numuri
uzrādāmi ari sastādītā aktā.

Par šinī (7.) p. minētiem gataviem
mēteļiem, kā ari mēteļiem, pie kura iz-
vešanas tiks iesniegtas kvītes par ben-
cinu ar muitas atzīmi, kā bencins atra-
dies noliktavā 1925. g. 8. augustā, ieved-
muita par bencinu atmaksājama pēc šo
noteikumu 6, p. a pkta Noteiktās likmes.
(Ls 0,21.)

8. Par izvestiem, laikā no 1924. g.
1. apriļa līdz šo noteikumu spēkā nāk-
šanai, gumierētem kokvilnas lietus mē-
teļiem, ja muita var konstatēt izvesto

daudzumu, atmaksājama ievedmuita sa-
skaņā ar šo noteikumu 3. un 5» p, p. un
6. p. a. pktu (Ls 3,57 -f 0,03 + 0,21),
bet vilnas, saskaņā ar šonoteikumu 4. b.,
5. un 6. a. p. (Ls 6,30 + 0,03,+ 0,21).
Ja pēc izvedpieču dokumentiem nav kon-
statējams, vai izvesti kokvilnas vai vilnas
mēteļi, tad atmaksājams kā par kok-
vilnas.

1. p i e z I m e. Par šinī (8) p minētiem
mēteļiem ievedmuita atmaksājama
ari gadījumā, ja izvedpreču doku-
mentos nav tieši uzrādīts, ka izvesti
kungu gumierēti mēteļi, tāpat nav
pieprasāmas kvītes ar piezlmogotiem
paraugiem (2. p.)

2. p i e z I m e. Ja pie mēteļu izve-
šanas firma būtu saņēmusi izved-
muitas atmaksu par viņu izgatavo-
šanai izlietotiem audumiem uz
1924. g. «Valdības Vēstneša" 136. p.
un 1925. g. 72. numura izsludināto
noteikumu pamata, tad par starpību
izdodama papildu ierēķinu aplie-
cība, saskaņā ar šī (8.) p. notei-
kumiem.

9. Uz katras muitai iesniegtās_ kvītes

pamata atmaksājami 85°/o no viņa uzrā-
dītās ievedmuitas nodokļa sumas. Par
to eksportēto daudzumu, ko_ nevar segt
no ievedmuitas kvītem, ierēķinu aplie-
cība nav izdodama.

10. Šie noteikumi attiecas uz I Latvi-
jas lietus mēteļu fabriku un apģērbu
namu akc. sab. Mozes Šrage zem firmas

« Gentleman".
11. Līdz ar šo noteikumu spēkā stā-

šanos atcelti sekošie noteikumi: „M.
Ievedmuitas atmaksa par audumiem, kas
ievesti no ārzemēm negumieretā veidā

pie viņu izstrādājumu — gumijotu lietus
mēteļu izvešanas uz ārzemēm" (izslud.
1924. g. «V. V." No 136) un ,AIeved-
muitas atmaksa par vilnas audumiem,
kas ievesti no ārzemēm negumijotā
veidā un izlietoti eksportējamo gumijoto
lietus mēteļu izgatavošanai" (izslud.
1925. g. «V. V." Na 72),

12. Šie noteikumi stājas spēkā līdz
ar viņu izsludināšanu.

Finansu ministra b. J. B o k a 1 d e r s.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Tulkojums no krievu valodas.
Uz oriģināla:

Ar ministru kabineta pie-
krišanu apstiprinu.

1925. g. 19. jūnijā.
Satiksmes ministrs

J. P a u 1u k s

Sevišķi noteikumi
par ātri bojājošos preču pārva-
dāšanu speciālos izotermiskos
vai pagaidām ierīkotos vagonos
tiešā SSSR - Latvijas - Igaunijas

satiksmē.
Spēkā no 1925. g. 1. augusta.

§ 1. Tiešā SSSR-Latvijas-Igaunijas
satiksmē pieņemamas pārvadāšanai ātri
bojājošas, tiešas satiksmes līguma pieli-
kumā Ne 1 uzskaitītās preces.

§ 2. Pilniem vagoniem pēc vienas
preču zīmes vai sīkiem sūtījumiem pēc
viena nosūtītāja vairākām preču zīnum
un uz vienu un to pašu staciju nosū-
tamās ātri bojājošās preces pārvadāt
izotermiskos vagonos (p. p. ledus va-
gonos), apsildāmos vai sevišķi ierīkotos
parastos vagonos. Tādus vagonus pa-
dod iekraušanai tikai uz nosūtītāju spe-
ciālu pieprasījumu, par ko atzīmē preču
zīmē.

§ 3. Uzskaituo precu pārvadāšanu,
neatkarīgi no ritošā sastāva veida, var
izdarīt kā ar preču nosūtītāja pavado-
ņiem, tā ari bez pavadoņiem zem
dzelzsceļa plombām un vispārējiem no-
teikumiem.

§ 4. Vagonu pieprasīšanu un pado-
šanu ātri bojājošos preča iekraušanai,
ka ari preču pieņemšanu, iekraušanas un
izkraušanas izvešanu, uzglabāšanu, iz-
došanu un likvidāciju izdara saskaņā ar
izsūtāmās vai gala stacijas valsti pastā-
vošiem noteikumiem.

Tādu preču pārvadāšanas un piegādā-
šanas kārtība regulē tās valsts likumi
un noteikumi, kuras robežās sūtījumu
pārvadā.

§ 5. Nosūtītāja pienākums ir gādāt
par preces iesaiņošanu tanīs gadījumos,
kad precei (pēc savām īpašībām), nepie-
ciešams iesaiņojums, lai to .aizsargātu
no nozušanas vai bojāšanās ceļā.

Ja nosūtītājs šo pienākumu neizpilda,
tad dzelzsceļam, ja viņš aiz šī iemesla
preču pieņemšanu neatraida, — ir tie-
sība prasīt, lai nosūtītājs preču zīmē
atsevišķi atzīmē, ka iesaiņojuma nav,
vai ka tas nepietiekošs un bez tam, lai
nosūtītājs, piemērojoties starptautiskā
konvencijā šim gadījumam noteiktai
kārtībai, iesniedz izsūtāmai stacijai īpašu
par to paziņojumu.

Nosūtītājs ir.atbildīgs par šādā veidā
apliecinātu iesaiņojuma nepilnlgumu, kā
ari par no ārpuses neieraugamu iesaiņo-
juma trūkumu sekām. Visi zaudējumi,
kas ceļas caur šādu iesaiņojuma nepil-
nību, jācieš nosūtītājam, kuram jāatlī-
dzina ari zaudējumi, kas dzelzsceļam
caur to būtu cēlušies. Ja nosūtītājs
augstāk minēto paziņojumu nav iesnie-
dzis, tad viņš ir atbildīgs par no ārpuses
ieraugāmiem iesaiņojuma trūkumiem
tādā gadījumā, ja tas izrādītos vainīgs
ļaunā nolūkā.

§ 6. Par speciālo vai pagaidām ierī-
koto izotermisko vagonu bojājumiem,

kuri cēlušies caur nosūtītāja vai saņē-
mēja vainu, iekraujot vai izkraujot preces
saviem līdzekļiem, dzelzsceļš nekavējoties
pēc bojājuma konstatēšanas ievāc maksu
tanīs apmēros, cik izmaksā bojājumu iz-
labošana.

§_7. Ja preces pavada pavadoņi, tad
pēdējos pārvadā pēc tās valsts noteiku-
miem, kuras robežās notiek pārvadāšana.

§ 8. Pavadoņus pārvadā par tarifos
noteikto maksu.

§ 9. Ja pavadonis ceļā no vagona at-
palicis, tad šis apstāklis tomēr nevar būt
par šķērsli krauta vagona tālākai sūtīša-
nai. Tādā gadījumā vagona apsildīšanu
un speciālu apkopšapu ceļš-pārvadātājs
neizdara.

Ja konstatē pavadoņa atpalikšanu no
vagona tādos gadījumos, kad preci pār-
vadā ne zem dzelzsceļa plombām, tad
stacijai jāpārbauda preces daudzums, kā
ari pēc saraksta vagona iekārta, jāsastāda
komerciālais un techniskais akts un jā-
piekar vagonam savas plombas. Par
caur to cēlušos preču iztiūkumu, bojā-
jumu un piegādāšanas novēlošanu dzelzs-
ceļš neatbild.

§ 10. Attiecībā uz dzelzsceļu notei-
kumu izpildīšanu valsts-pārvadātājas ro-
bežās, preču pavadonis ir. padots attiecī-
gai vietējai priekšniecībai un visām se-
kām par šinī valstī pastāvošo likumu un
noteikumu pārkāpšanu.

§11. Ja viens pavadonis pavada
vairāk vagonus un ceļā kāds no šiem
vagoniem sabojājas, tad pavadonim ir
tiesība, vai nu aizturēt viņa pavadāmos
vagonus līdz bojātā vagona izlabošanai,
vai preču pārkraušanai citā attiecīgā
derīgā vsgonā, vai ari braukt līdzi ne-
bojātiem vagoniem, zem noteikuma, ka
bojātais vagons jāpiesūta saskaņā ar
9. paragrāfa noteikumiem, vai ari uzdot
pavadīt, nebojāto vagonu grupu kādai
citai personai, attiecīgi nokārtojot šīs
personas braukšanu.

Par pavadoņa pieprasījumu aizturēt
viņa pavadāmos derīgos vagonus līdz
bojāto vagonu izlabošanai vai preču pār-
kraušanai citos vagonos, jāsastāda akts,
kurš jāparaksta ari pavadonim.

Par preču piegādāšanas novēlošanu uz
pavačoņa pieprasījumu aizturētos nebo-
jātos vagonos dzelzsceļš neatbild.

Par uz pavadoņa pieprasījumu izdarīto
vagonu aizrurēšanu atzīmē preču zīmē
un pavadzīmē. Akta oriģināls uzglabā-
jams tai stacijā, kurā tas sastādīts. Uz
pieprasījuma aktu norakstus var izsniegt
pavadonim vai preču īpašniekam.

§ 12. Pavadoņa pienākums ir rūpēties
par vajadzīgās temperatūras uzturēšanu
vagonā, kā ari uzraudzīt, lai prece ne-
nozustu un nebojātos. Par pavadoņa
tiešā apsardzībā un uzraudzībā atrodošo
preču iztrūkumiem, kā ari par preču
bojājumu pavadoņa nolaidības dēj dzelzs-
ceļš neatbild.

Ja ātri bojājošās preces pārvadā vago-
nos zem dzelzsceļu plombām, tad attie-
cībā uz atbildību par preča bojājumiem
un iztrūkumiem piemērojami dzelzsceļa-
pārvadātāja valstī pastāvošie noteikumi.

§ 13. Ar ātri bojājošām precēm krautu
vagonu apsildīšanu izdara preču nosū-
tītāja pavadonis

^
kuram kurināmo mate-

riālu dod ceļš-pārvadātājs par pašcenu
pret tuliņsamaksu.

Saņemot naudu par kurināmo mate-
riālu, stacija izdod īpašu kvīti.

§14. Ledus vagonus, kuri pēc preču
nosūtītāja norādījuma preču zīmē. pār-
vadājami ar atvēsināšanu, apgādā ar
ledu un sāli dzelzsceļi uz sava rēķina
ar saviem līdzekļiem,' ierīkojot šim no-
lūkam zināmos punktos ledus noliktavas.

§ 15. Obligatoriska ledus daudzuma
norma ar atvēsināšanu pārvadājamos
ledus vagonos pie pārņemšanas piero-
bežas stacijā noteikta siltam gada lai-
kam * a (puse) un aukstam gada laikam

«likta p« .Valdību Vīitatii* sikot m 1. Janvāri:
Saneaot ekspedīcijā!

fļļ i sisti! . 1 lata 50 lait.
Plcifltot aājā m pa pastai

fļļ i mēnesi 1 lata 80 saai
pm atie vilks aita mm: aaņanoJ

ekspedīcija— . 8 .
«f atkalpIidavelteB . . . . — . 7 .

Lmtlm valdības *£% oftdaSs la&ra&sts
māk katra dtaav, s»mot JĒ^mĒmĒlt^^>vifafe»waa «n tv&kvdfonm

Rsdakeija: «f^^^^^^^^ i Kantona un tfcapedicga:
Rlgl, pih m 3. Tel. Mi 9-19

^^^H^^^^ ^ Elga, P* 1J Ks ! TeL Wa 9-57
Ruu staadas «o 11—12 ^ļpsurafe^lr Atvgrts ao pilkitea 9—8

Sludinājuma maksa:
a) tiesa sladlnājumi līdz 30 vien-

alejlzām rindiņām ..... 3 lat. 60 sant,
par Icatra tālāku rindiņa . . — . 12 .

b) citām iettādēm un amata per-
sonām par katru vienslejigu
rindiņu — , 16 .

e) privātiem par katra vienslejigu
rindiņa (par obligat. slodin.) . — . 20 .

Papildinājums noteikumos ievedmuitas
ierēķināšanai par eksportējamo preču
ražošanai izlietotām izejvielām.

Rīkojums par Cīruļu un Kalnu Pededzes
robežas pārejas punktu slēgšanu
preču caurlaišanai.

Sevišķi noteikumi par ātri bojājošos preču
pārvadāšanu.

Noteikumi ekspressūtljumu pārvadāšanai.
Papild.nājumi un pārgrozījumi rīkojumā

par SSSR-Latvijas-Igaunijas dzelzs-
ceļu tiešo pasažieru, bagāžas un
preču satiksmi.

Rīkojums par pārgrozlbām «pag. no-
teikumos un tarifā preču pārvadā-
šanai".



13 (viena trešdaļa) ledus rezervuāra til-
puma apmērā.

Par ledus rezervuāros atrodošā ledus
daudzumu, vai ari par tā pilnīgu iztrū-
kumu sastāda sevišķu aktu, piedaloties
abu pierobežas dzelzsceļu aģentiem.

Piezīme. Siltais gada laiks skaitās
no 1. apriļa līdz 30. septembrim
un aukstais gada laiks no 1. oktobra
līdz 31. martam.

§ 16. Pārvadājot ātri bojājošās preces
pavadoņa pavadībā, pēdējiem jālieto
vagonu apgaismošanai savi pihfgi derīgi
lākteņi ar stearina svecēm. Nekāda cita
veida apgaismošana nav pielaista

§ 17. Preču īpašnieks ir atbildīgs
pret dzelzsceļu par vagonu bojājumiem
vai tā iznicināšanu pavadoņa vainas dēļ.

§ 18. Izsūtāmai stacijai jāsastāda
vagonā atrodošās iekārtas piederumiem
īpašs saraksts, uzskaitot sīki katru
priekšmetu.

Šie, ar pavadoņa parakstu pieņemšana,
preču zīmei pievienotie saraksti seko ar
to līdz gala stacijai un noder kā doku-
ments iekārtas piederumu atpakaļ pie-
ņemšanai no pavadoņa gala stacijā tanī
gadījumā, kad vagons pārsūtīts bez
dzelzsceļa plombām

§ 19. Pie preču iekraušanas gala
stacijai jāpārbauda vagona iekārtas pie-
derumi pēc saraksta un par visiem
konstatētiem bojājumiem un trūkumiem
jāievāc no saņēmēja attiecīgas sumas
pēc „Līguma par preču vagonu sav-
starpēju lietošanu tiešā SSS^-Latvijas-
Igaunijas satiksmē" pievienotā cenu sa-
raksta, sastādot par to sevišķu aktu.
Ievāktā nauda pilnos apmēros paliek
gala stacijas dzelzsceļam par labu.

Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs R. Timuška.

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings,

Ar ministru kabineta pie-
krišanu apstiprinu.

1925. g. 22. jūlijā.
Satiksmes ministrs

J.P a u 1uk s.

Rīkojums Ne 270.
Par pārgrozībām «pagaidu noteikumos

un tarifā preču pārvadāšanai".
Uzdodu idsos gadījumos, kad preces

nosūtītāja paziņojums par pēcmaksas
pamazināšanu vai pilnīgu atcelšanu sa-
ņemts gala stacijā pēc preces izdošanas
un pilnas preču zīmē uzrādītās pēcmaksas
sumas iekasēšanas, iekasēto pēcmaksas
sumu izmaksāt tai personai, kurai par
labu pēcmaksa pirmāk bija uzlikta. Sa-
karā arto «pagaidu noteikumos un tarifā
preču pārvadāšanai" (skat. «Valdības
Vēstneša" 1920. g. 127., ISO., 132.-134.,
140., 141., 143., 145, 148. un 150. un
1922. g. 36. numuros) jāizdara sekošas
pārgrozības:

1) li. § papildu teikums: «par kuras
saņemšanu izdodama īpaša kvīte" strī-
pojams un pēc vārda «iemaksas" komata
vietā liekams punkts;

2) li. § ievietojams sekošā jaunā
redakcijā:

« Ja preces nosūtītāja paziņojums par
pēcmaksas pamazināšanu vai pilnīgu
atcelšanu saņemts gala stacijā pēc
preces izdošanas un pilnas preču zīmē
uzrādītās pēcmaksas sumas iekasēšanas,
tad dzelzsceļi iekasēto pēcmaksas sumu
izmaksā tai personai, kurai par labu
pēcmaksa pirmēji bija uzlikta" un

3) 11. § trešā rindiņā no augšas,
vārda « atmaksājamas" vietā ierakstīt
vārdu «izmaksājamas".

Šis rīkojums spēkā ar 1925. g.
1. augustu.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Rīkojums Nr. 134.
1925. g. 27. jūlijā.

Cīruļu un Kaln-Pededzes robežas
pārejas punktu slēgšana preču

caurlaišanai.
Iekšlietu ministrijas administrativais un

finansu ministrijas muitas departamenti
paziņo, ka sakarā ar Valkas muitas
Alūksnes punkta slēgšanu tiek atcelta
pag. g. 29. oktobra « Valdības Vēstnesi"
N« 247 iespiesta rīkojumu No 19797 daļa
par preču ielaišanu caur Cīruļu un Kaln-
Pededzes robežas p? rejas punktiem no-
muitošanai uz bij. Alūksnes muitas punktu.
Iekšlietu ministrijas administratīvā

departamenta direktors Šlosbergs.
Finansu ministrijas muitas

departamenta direktors E. Dundurs.

Tulkojums no krievu valodas.

Uz oriģināla:
Ar ministru kabineta piekri-

šanu apstiprinu.
1925. g. 19. jūnijā.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Noteikumi
ekspressūtijumu (bagažas-preces)
pārvadāšanai tiešāSSSR-Latvijas-

Igaunijas dzelzsceļu satiksmē.
§ 1. Priekšmetus, ja tos pēc viņu

īpašībām var pārvadāt bagāžas vagonā
un ja tie nav nodoti pārvadāšanai kā
pasažieru bagāža, var pieņemt pārvadā-
šanai kā ekspressūtijumu tanīs dienās,
kad attiecīgā virzienā iet tiešas satiksmes
bagāžas vagons.

Katra atsevišķa gabala (vietas) svars
nedrīkst pārsniegt 250 kg.

§ 2. Ekspressūtījumus pārvadā starp
zemāk minētām stacijām:

1) SSSR-Latvijas satiksmē:
SSSR dzelzsceļu stacijām: Moskva

Balt. un Sebež M. Bel. Balt.,
Ļeņingrad un Ostrov Sev. Zap.

Latvijas dzelzsceļu stacijām: Rīga,
Zilupe un Rītupe.

2) SSSR-Igaunijas satiksmē:
SSSR dzelzsceļu stacijām: Ļeņin-

grad un Kingisepp Sev. Zap.
Igaunijasdzelzsceļu stacijām: Tallina

un Narva.
3) Latvijas-Igaunijas satiksmē .piemē-

rojams starp šim valstīm pastā-
vošais līgums par bagažas-preces
pārvadāšanu (I SSSR-Latvijas-Igau-
nijas dzelzsceļu konferences proto-
kola pielikums N° 3).

§ 3. Maksa par ekspressūtijumu pār-
vadāšanu ņemama atsevišķi par katras
valsts ceļā attālumiem un pēc katras
valsts tarifiem un maksājumu kopsuma
aprēķināma ekspressūtljuma nosūtītājas
valsts valūtā.

§ 4. Ekspressūtījumus pieņem pār-
vadāšanai un izdod saņēmējam tais
stundās, kad stacijas ir atvērtas bagāžas
operācijām. Pārējā ziņā ekspressūtijumu
pieņemšanai, pārvadāšanai un izdošanai
piemērojami noteikumi un rīkojumi, kādi
ir spēkā attiecībā uz bagāžas pārvadā-
šanu uz minētā ekspressūtljuma pār-
vadāšanā dalību ņemošiem dzelzsceļiem.

§ 5. Ekspressūtījumus pārvadā pie še
klātpieliktā parauga preču zīmes. Preču
zīmi izpilda nosūtītājs. Ja preču zirni

izpilda stacijas aģents, tad par to var

ņemt noteiktu papildmaksu.
Ekspressūtljumi nosūtami uz vārdu,

uzrādot saņēmēja pilnu adresi.

§ 6. Nosūtītājam jāpieliek preču zīmei
visi ekspressūtljuma pārvadāšanai un iz-
došanai, kā ari muitas, administratīvo
un citu valdības rīkojumu izpildīšanai
nepieciešamie dokumenti, kā p. p.
ievešanas un izvešanas atļaujas u. t. t.
Gadījumā, ja tādus dokumentus preču
zīmei nevar pievienot tādēļ, ka tie aiz-
turēti pierobežas stacijā, tad preču zīme
jābūt sīki apzīmētam kurā stacijā tie
aizturēti. Dzelzsceļam nav pienākums
pārliecināties par šo dokumentu parei-
zību un pietiekošu izpildīšanu. Par
visiem zaudējumiem, kādi celtos caur šo
dokumentu nepareizību, nepilnību vai
nepietiekošu izpildīšanu, cik tāļu tur
nav vainojams dzelzsceļš, atbild no-
sūtītājs.

Nosūtītājam jārūpējas, lai pārvadāšanai
nododamais ekspressūtljums būtu iesai-
ņots saskaņā ar muitas priekšlikumiem.

Sūtījumus ar nepietiekošu iesaiņojumu
vai bojātām muitas plombām pārvadā-
šanai nepieņem.

§ 7. Attiecībā uz ekspressūtijumu
iesaiņojumu un saturu ievērojami šinī
satiksmē pastāvošie pasažieru bagāžas
pārvadāšanas noteikumi.

§ 8. Veduma maksa par visu attā-
lumu no izsūtāmās līdz gala stacijai ie-
kasējama

^
pie nosūtīšanas pēc tanīs val-

stīs pastāvošiem noteikumiem un tari-
fiem, pa kuru ceļiem ekspressūtījumus
pārvadā.

§ 9. Par ekspressūtljuma nozaudē-
šanu vai bojāšanu dzelzsceļš atbild tā-
pat kā par šinī satiksmē pārvadājamām
precēm, pie kam atlīdzības sumas pie-
teikšana (Nolikumu par preču pārvadā-
šanu 35. pants) nav pielaižama.

§ 10. Nolikumu par preču pārvadā-
šanu 21. pants šinī satiksmē uz ekspres-
sutljumiem neattiecas, izņemot gadīju-
mus, kad 1) nosūtītājs pieprasītu preces
atpakaļsūtīšanu uz izsūtāmo staciju, vai
2) gadījumā, ja saņēmējs gala stacijā
preci nepieprasītu vai atteiktos ekspres-
sūtijumu pieņemt un nosūtītājs piepra-
sītu to izdot citam saņēmējam tanī pašā
stacija.

Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs K. Timuška,

Starptautiskās satiksmes inspektors
» F. Magazings.

Ekspressūtljuma preču zīme N» _

SSSR—Latvijas—Igaunijas satiksme.

Vietu Zīmes un Iesaiņo- Preču
juma nosau- Svars

skaits markas veids kūms

Saņēmējs

Saņēmēja adrese

Dzīves vieta

Gala stacija

Sūtījums nodots uz vilcienu JNš
Caur .„
Pielikumi, sevišķi paziņojumi, kā p. p.

nepietiekošs iesaiņojums, par piegādā-
šanu mājās, par atstāšanu uzglabā-
šanai, muitas dokumenti u. t. t.

(Mēnesis un datums)

Nosūtītāja adrese, viņa nosaukums un
paraksts

Veduma maksa

ļi Nosūtīts

I; Mēnesis un . .. . .. _ , ,
datums Ar vllc,enu *& Paraksts

Izsūtāmās stacijas

spiedogs

' ^"VBI^BM^B^HBOTMMHBVH^Hni^iHHnHi^^i^BP

I ; Saņēmēja paraksts

Treknam linijam apzīmēto dalu izpilda izsūtāma stacija.

Rīkojums Nr. 264.
1925. g. 23. jūlijā.

SSSR-Latvijas-Igaunijas dzel28
ceļu tiešā pasažieru, bagāžas

un preču satiksmē.
Sakarā ar SSSR - Latvijas - Igauni;»,

dzelzsceļu III kaitējā konferencē Rēveia
no 16.-30. martam š. g. pieņemtiem
lēmumiem, noteikumos par SSSR.iJļ!
tvijas-Igaunijas tiešo pasažieru, bagaiJ
un preču satiksmi, kas ievesta dzīvē ar
1924. g. 21. maija rīkojumu Nb \^(Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krājum*
Ns 2), ievedami sekosi papildinājumi Un
pārgrozījumi:

1. 1924._ g. 21. maija rīkojumam
Nš 169 ka pielikums II pievienotie
« Sevišķi noteikumi par ātri bojājošos
preču pārvadāšanu speciālos, izolēt,
miskos vai pagaidām ierīkotos vagonos
tiešāKrievijas-Latvijas-Igaunijassatiksmē"
— tiek atvietoti un to _ vietā stājas
spēkā jauni, augstāk minētā 3. kārtēji
konferencē pieņemtie un zemai
iespiestie, « Sevišķi noteikumi par ātri
bojājošos preču pārvadāšanu speciālos
izotermiskos vai pagaidām ierīkotos
vagonos tiesā SSSR-Latvijas-Igaunijas
satiksmē".

2. 1924. g. 30. oktobra rīkojumam
N» 336 (Dzelzsceļu _ virsvaldes rīkojumu
krājums Ne 45), kā pielikums I pievie-
notos «Izpildu un tarifu noteikumos*
paredzētais ātri bojājošos preču saraksts
papildināms ar sekošu jaunu punktu:
« 13. Bekons (sālīta cūkas gaļa)".

3. Tanīs pat «Izpildu un tarifu notei-
kumos" pievestais tiešā satiksmē ieslēgto
SSSR dzelzsceļu staciju saraksts, XVIII
Ziemeļu-Kaukaza dzelzsceļu stacijas, -
papildināms ar sekošām šo dzelzsceļu
stacijām: 2. Rostov-Don, 3. Jeisk,
4. Krasnodar, 5. Armavir un 6. Ceļina.

4. Turpat pievestais tiešā satiksme
ieslēgto Latvijas dzelzsceļu staciju saraksts
papildināms ar Latvijas dzelzsceļu sta-
ciju Torņakalns.

Preču pārvadāšana no un uz Torņa-
kalna staciju notiek ar pārkraušanu no
viena ceļa platuma vagoniem otra ceļa
platuma vagonos vai ari ar vagonu asa
pārcelšanu.

5. Mezglu līgumā par Rltupes stacijai
lietošanu, kas ievests dzīvē no 1924. g.
1. janvāra ar V telegramu Ns 69 no
1924. g. 31. janvāra, strīpojami 9. § no-
dalījumi 3. un 4. un izliekami sekosi
jaunā redakcijā: «Pieteikto vagonu aiz-
vešanu izdara ar pasažieru vilcienu lo-
komotīvēm tanīs dienās, kad tādi vil-
cieni ir apgrozībā starp Rltupes un
Ostrovas stacijām, bet vajadzības gadī-
jumā ari ar atsevišķi izsūtāmām loko-
motīvēm.

Aprēķinot sakarā ar vagonu apmaiņu
pienākošos maksas parādus, dienas,
kūjās pasažieru vilcieni nav bijuši ap-
grozībā, izslēdzami no aprēķina, t. i.
«Līguma par savstarpēju preču vagonu
lietošanu" § 28. nodalījumā 5_. paredzē-
tais termiņš radušā parāda dzēšanai pa-
garināms par to dienu skaitu, kurās nav
bijušas pasažieru pārdevas.

Gadījumos, ja nodošanai pieteiktie

vagoni, tanīs dienās, kad ir apgrozībā
pasažieru vilcieni, netiktu aizvesti, tad
Latvijas dzelzsceļi aprēķina sev par labu
no Ziemeļu-Rietumu dzelzsceļiem soda
naudu par visu nodošanai pieteikto va-
gonu skaitu, 3 rubļi par dienu par katm
nepārņemtu vagonu.

Augstāk minētais sods nav aprēķinam»
par tiem vagoniem, kurus Ziemeļu-
Rietumu dzelzsceļi nepieņem ka i*
brāķētus.

6. Sakarā ar augstāk minētā konie*
rence pieņemto lēmumu par ekspres*
sūtījumu (bagažas-preces) pārvadāšana'
ievešanu SSSR-Latvijas-Igaunijas tiesā
satiksme (starp Latvijas un SSSR u"
Igaunijas un SSSR dzelzsceļu staciļārn);
minētai ekspressūtijumu pārvadāšanai
pielietojami šim rīkojumam pievienotie
zemāk iespiestie .Noteikumi ekspres;
sūtījumu (bagažas-preces) pārvadāšanai
tiešā SSSR-Latvijas-Igaunijas satiksme'
ņemot pie tam ari vērā « Līguma P'
pasažieru, bagāžas un preču pārvadāšana
tiešā satiksmē starp SSSR-Latvijas-
Igaunijas dzelzsceļiem* § 14 jaunā r£'
dakcijā.

7. Llgumapar tiešo satiksmi no. »'

pat ari līgumā par preču vagonu say
starpēju lietošanu SSSR-Latvijas-Igauļ''
jas tiešā satiksme (izsūtīti attiecīgiem »'
nijas darbiniekiem pagaidām krievu va-
lodā), ievedami papildinājumi un P»'
grozījumi, saskaņā ar reiza ar Šo izsu



tatniem izrakstiem no_ III konferences
ļrotokola, krievu valodā.

Reizē ar so stājas speķa attiecīgiem

T direkcijas darbiniekiem canr T direk-

ciju pie sūtītie II kārtējās konferencē iz-
strādātie un pieņemtie noteikumi par
SSSR Latvijas Igaunijas tiešā satiksmē

ap grozošos pasažieru vagonu techniskā

stāvokļa normām. _ _
Bez tam uz minētā konference pie-

ņemto lēmumu pamata ņemams vērā
jekošais :

a) attiecībā uz pārvadājamiem tiešā

sat iksmē koku materiāliem preču doku-
mentos jāuzrāda, izņemot iekšējās sa-
ļksmes tarifos paredzetēs ziņas, ari vēl
koku suga un materiālu garums un
iesnums tievgali, uz ko jāgriež vērība,
pie ņemot koku materiālus robežstacijās
no SSSR un Igaunijas dzelzsceļiem. .

b) attiecībā uz precu pavadoņiem —

tanīs gadījumos, kad preču sūtījumu
nosūta ar pavadoni tikai līdz robež-
stacijai vai kādai citai izsūtāmās valsts
stacijai, tad preču dokumentos nav jātaisa
nekādas atzīmes vai ari noteikti jāatzīmē
līdz kādai stacijai seko pavadonis, jo
vienkārša atzīme preču dokumentos
.pavadonis" pēc pastāvošiem noteiku-
miem nozīmē, ka sūtījumu pavada pa-
vadonis pa visa ceļa attālumu no iz-
sūtāmās līdz gala stacijai;

c) attiecībā uz preču vagonu pieņem-
šanas un atpakaļ sūtīšanas kārtību, tanīs
gadījumos, kad j eriodiskās apskates ter-
miņš šiem vagoniem notecējis ceļā —
robežstacijā pienākušie krautie vagoni,
kuriem periodiskās apskates termiņš
notecējis ceļā, _nav jāpārkrauj, bet jāpie-
ņem un jānosūta uz gala staciju. Va-
gonu pieņemšana jāizdara pēc atsevišķiem
techniskiem sarakstiem. Vagoni pēc viņu
izkraušanas gala stacijā nosūtami atpakaļ
tukšā vai krauti, pie kam pēdējā gadījumā
tanīs var iekraut tikai tādus sūtījumus,
kuri adresēti uz pierobežu dzelzsceļu
stacijām vai ari uz Ļeņingradas vai
Maskavas mezglu stacijām.

Šis rīkojums spēkā no 1925. gada
3. augusta.

Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs K- Timuška.

Finansu direktora pal. J. Bērziņš
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Mašinu direktora pal. J. L i e p i ņ š

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
Par sludinājumu, afišu un reklāmu
'likšanu Auces pilsētas robežas.

Pieņemti Auces pilsētas domes
1925. g. 11. jūlija sēdē pr. Ns 15 § 3a
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1925. g.

21. jūlija rakstu JJs 105406.
! Visi sludinājumi, afišas un re-

camas, kādā veidā vien tie tiktu iz-
gatavoti, var tikt izlikti Auces pilsētas

f°oežās vienīgi uz specieli priekš tam
Kūkotām no pilsētas valdes sludinājumu
v'etām-galdi ņiem.
Piezīme. Par 1. pantā minētiem

sludinā jumiem, afišām un reklāmām
pilsētas pašvaldība ņem nodokli
domes noteiktā apmērā. Nodoklis
nomaksājams pilsētas valdē iepriekš
sludinājumu , afišu un reklāmu izlik-
šanas, kuri apzīmējami ar zīmogu.

,.2 ' Pirms sludinājumu, afišu un re-
amu. izlikšanas uz sludinājumu gal-
iem, tie jāiesniedz pilsētas valdei

* eksemplāros.
3. Auces pilsētas teritorijā noteikti

reti
gts izlikt Mudinājumus, afišas un

eraf
as uz māJu 8ienām > būvēm, tele-

stalv' teleiona un apgaismošanas vadu

kok emsetāmPie parku un aleju
Kiem un arj dt pilsētas valdes

^'lautās vietās.

4. Aizliegts iznīcināt vai pārklāt tSdus
sludinājumus, kuru termiņš vēl nav no-
tecējis. Uz katra sludinājuma galdiņa
izliekams ne vairāk par 1 eksemplāru.

5. Pdr šo noteikumu neizpildīšanu
atbildīgi ir sludinājumu-afišu izdevēji
(iz Ikotāji), kā ari izplatītāji, raugoties
pec viņu līdzdalības pārkāpumā.

6. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā pec viņu izsludināšanas «Valdības
Vēstnesi".

7. 14 dienu laikā pēc šo noteikumu
spēkā stāšanās māju īpašniekiem vai
viņu pārvaldniekiem ir jānotīra līdz šim
uzlīmētie uz aizliegtām vietām sludi-
nājumi.

8. Šo noteikumu neizpildltājus sauks
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

Auces pilsētas galva F. Grauds.
1 Sekretārs (paraksts).

Latvija un citas valstis.

Krievijas sūtņa pieņemšana.
Šodien pulksten 11, Valsts Prezidents

J. Čakste _ sirsnīgā akreditēšanas au-
diencē pieņēma jauno SSSR Savienības
jauno pilnvaroto pārstāvi Č e r n i c h u ,
kurš šai gadījumā sacija sekošu runu:

FocnojHH JTpesHAeHT,
H HM6K) «ICCTb BpyqHTb BaM CBOH

BepHTCJIbHbie TpaMOTbl, KOHMH H 3KKpC-
AHT0B3H npH npaBHTCJIbCTBe JlaTBHH-
ckob Pecny6JiHKH b ks^cctbc FIojiho-
Momroro lipeACTaBHTejiH Coiosa CCP.

O^HOBpeMeuHO a no;ib3yjocb cny-
HaeM, Hxo6bi BbipaaHTb BaM, rocno^HH
llpesHAeHT .OT HM6HH Moero npaBHTe./ib-
CTBa h ot cc6h jihhho ^bctbo my-
6okofo yBaaceHHH h no>KejiaTb JlaTBuft-
CKOMV HapCHJ fl.a^ibHeHUIHX AOCTHMte-
hhh h ycnexa b ero rocyAapcTBCHHOM,
X035IHCTBeHHOM H Ky.HbTypHOM CTpOH-
TCJIbCTBe.

npaBHTejibCTBO CCCP no^no y6ew-
ACHHH B TOM, «1T0 .OpVJKeCTBeHHblM
OTHomeHHeM Me»j;y HamuMH crpa-
H3MH . y>K6 HaCHHTblBaiOmHMH CTOJIb
suaMHTe^bHbie 6jiaronpnsrTHbie aocth-
5K6HHH, BnoJine očecne^eno aaJībHe^mee
pasBHTHe h yKpen.7ieHHe.

X03HHCTBCHHO - HCTOpHHCCKOe H
reorparpHHeeKoe BaaHMooTHOuieHue
Hamux cipan OTKptiBaioT nepeA hhmh
cym,ecTBeHHHe nepcneKTUBbi, o6e-
maiomue 3H3HHxejibHbie BbiroAbi ajih
9K0H0MHHCCK0H 5KH3HH 060HX CTp3H,
H HCnO^bSOBaHHC B03HHK3K>HI .HX OT-
ClOAa BOSMOKHOCTCH, HBJlUeTCfl ,ocočen-
ho b HacTOHin,HH momcht, o6me#
n^o^OTBopHoa sa^aneu.

npaBHTe^bCTBO CCCP c yaoB^e-
TBopeaHeM oTMenaeT pacrymee b
o6m,ecTBeHHbix Kpyrax JlarBHH crpe-
MJICHHC 33BH3aTb ČiOJiee TCCHbie 3K0-
HOMHHCCKHe B3aHMOOTHOmeHHH C
CCCP.

06maH pa6oxa b stom HanpaB.reHHH
B COCTOHHHH C03A3Tb OCOČO npOHHyiO
ocHOBy ,zym Hamux BsaHMOOTHomeHHH
h oSesneuHTb nx sajībneHuinH nenpe-
pbiBHbiH nporpecc.

B cbok) oiepczib ara pafiors 6y^eT
BecbMa o6^erieHa h ycKopena cojih-
^SpHblM HeH3MCHHbIM CTpeM^eHH6M
o6ohx crpsH k OTKpHTOMy apv^ce-
JIK> 6HK> H MHpHOMy Ao6pococeflCTBy.

HM6JI B BHay B CBOefl aeHTCJIb-
HOCTH BCCMH CHJI3MH CnOC06CTBOB3Tb
yKpen^eHHio h pssbhthjo ^py>Ke-
CTB6HHHX OTHOIIieHHH MCHC^y H3UIHMH
CTp3HaMH, H n03BOJlHK> CC6e Bbipa3HTb
H3Ae»<Ay, *ito c Bsmen cToponu,
rocnoflHH npesHflCHT, a xaK»ce co
CTOpOHbl npaBHTe^IbCTB3 JlaTBHHCKOH
Pecny6jiHKH h 6yjxy nocTOHHHO BCTpe-
qar npn HcnoJiueHHH B03^o}KeHHoro

ua m6hh noieraoro ao^ira hco6xo-

flHMoe co^encTEHe n noMomb.

Tulkojums.
Prezidenta kungs,

Man ir tas gods iesniegt Jums savas
pilnvaras, ar kurām esmu akkreditēts pie
Latvijas Republikas valdības, kā Soci-
ālistisko Padomju Republiku Savienības
pilnvarots priekšstāvis. Līdz ar to iz-
lietoju gadījumu, lai izteiktu Jums,
Prezidenta kungs, savas valdības vārdā
un no sevis personīgi dziļu cienību, un
novēlētu Latvijas tautai tālākus panāku-
mus un sekmes viņas valsts, saimnie-
ciskā un kulturelā uzbūves darbā.

S. P. R. S. valdība pārliecināta, ka
draudzīgās attiecības starp mūsu valstīm,
kuras jau devušas tik labvēlīgus sasnie-
gumus, varēs ari uz priekšu attīstīties
un nostiprināties.

saimnieciski-vēsturiskās un ģeogrā-
fiskās mūsu valstu savstarpējās attiecības
atver viņām dibinātas izredzes, solot
ievērojamus labumus abu valstu ekono-
miskai dzīvei un, sevišķi tagadējā mo-
mentā, no tam radošos iespējamību
izmantošana ir panākumiem bagāts
uzdevums. S. P. H. S. valdība ar gan-
darījumu atzīmē Latvijas sabiedriskās
aprindās pieaugušo cenšanos — nodibi-
nāt ciešākas saimnieciskas attiecības
ar S. P. R. S.

Kopējs darbs šai virzienā spēj radīt
drošu pamatu mūsu savstarpējām attie-
cībām un nodrošināt to nepārtrauktu tā-
lāku attīstību. Savukārt, šo darbu ļoti
atvieglos un paātrinās abu valstu soli-
dārā un negrozāmā cenšanās pēc atklātas
draudzības un mierīgam labu kaimiņu
attiecībām.

Nolūkā, ar savu darbību visiem spē-
kiem sekmēt mušu valstu draudzīgu at-
tiecību nostiprināšanos un attīstību, at-
ļaujos izteikt cerību, ka no Jūsu puses,
Prezidenta kungs, un ari no Latvijas Re-
publikas valdības puses, vienmēr atra-
dīšu pie man uzlikti goda pienākuma
izpildīšanas nepieciešamo palīdzību.

Uz tam Valsts Prezidents atbildēja ar
sekošu runu latviešu valodā:

Pilnvarotais Pārstāvja kungs,

Saņemot no Jums rakstu, ar kuru
Sociālistisko Padomju Republiku Sa-
vienības valdība Jūs akkreditē par savu
pilnvaroto pārstāvi Latvijā, pagodinos
Jūs apsveikt un izteikt Jums savus
labākos novēlējumus.

Pateicos Jums par Jūsu un Jūsu
valdības vārdā izteiktiem labu sekmju
novēlējumiem Latvijas valstij viņas
valstiskās, saimnieciskās un kulturelās
dzīves izbūves darbā. Ar gandarījumu
apsveicu Jūsu valdības vēlēšanos stipri-
nāt un tālāk izveidot draudzības un
labu kaimiņu attiecības, kuras patlaban
pastāv mūsu abu valstu starpā. Latvijas
tauta un viņas valdība vienmēr vēlējusies
uzturēt visdzīvākos sakarus ar lielo
kaimiņvalsti un apsveic katru soli,
kurš veicina mūsu abu tautu kop-
darbību un tuvināšanos saimnieciskā
laukā. Ar atzinību varu minēt Jūsu
priekšgājēja nopelnus mūsu abu valstu
tuvināšanās darbā un atļaujos cerēt,
ka ari Jūs savā darbībā pie mums
liksiet vadīties no tiem pašiem prin-
cipiemL kuri ved pie savstarpējas sa-
prašanās un draudzības saišu stipri-
nāšanas mūsu abu valstu starpā.

Ar lielu interesi sekoju Jūsu valsts
centieniem viņas saimnieciskās dzīves
izveidošanā un, izlietojot šo gadījumu,
izsaku manus labākos sekmju un lab-
klājības novēlējumus S. P. R. Savie-
nības tautām. Jums uzņemoties augsto
un goda pilno amatu Latvijā, varu
Jums apliecināt, ka tiklab es, ka mūsu
valdība Jums sniegsim mūsu palīdzību
un atbalstu Jums uzlikto pienākumu
sekmīgai veikšanai.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1925. gada 28. jūlijā.

Deviees:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,16 — 25,29
100 Francijas franka . . . 24,30 — 24,75
100 Beļģijas franku .... 23,75 — 24,25
100 Šveices franku .... 100,25 — 101,25
100 Itālijas liru 18,80 — 19,20
100 Zviedrijas krona . . . 138,65 — 140,05
100 Norvēģijas kronu . . . 95,50 — 97,40
100 Dānijas kronu .... 121,£0 — 124,00
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņu. . . 207,30 — 209,35
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,2
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu 98,00 — 102,00
100 Lietavas litu 50,50 — 52,08
1 SSSR červoņeca .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudraba 1 kg 105—112

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsta prem. aizņ. . . 98—100
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96 — 97
Par Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētāju A. Kacens.

Zvērināts biržas naklers V. Rupners.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Romā, 26. jūlijā. Sestdienas vakarā
pāvests pieņēma audiencē
Latvijas ārlietu ministri Z. A.
Meierovicu.

Ņujorkā, 27. jūlijā. No Meksikas
ziņo, ka Meksikas valdība devusi rīko-
jumu saviem konsuliem ārzemēs neiz-
sniegt vizas ieceļošanai Meksikā komu-
nistiem.

Redaktors: M. Arons.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Izlabojumi.

«Valdības Vēstneša" 154. numurā
iespiestos BNoteikumos par valsts darbi-
nieku atalgojumu" 13. panta pirmā punkta
beigas lasāmas šā: « darbiniekiem, kas
pārgājuši nz zemākās kategorijas amatu,
augstākā kategorijā nokalpoto laiku
ieskaita viņu zemākās kategorijas izdienā."
Bet 65. panta pēdējais jeb trešaispunkts
lasāms šā: ,3) tekoši pārvaldes kārtībā
izdotie atalgojuma nosacījumi: Lik. krāj.
1923. g. 25, 29, 30, 31, 106 un 147, Lik.
krāj. 1924. g. 46 un 126."

Noteikumi
par sludinājumu un afišu nodokli

Aucē.
Pjeņemti no Aucēs pilsētas domes 1925 g.
sēde 11. jūlija pr. jfe 15 § I. p. 4 un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta rakstu Ns li'5399 no 1925. g.

21. jūlija.
1. Auces pilsētai par labu jāmaksā
a) sludinājumu nodoklis,
b) afišu nodoklis.
2. a) Sludinājumu nodoklis jāmaksā —

no sludinājumiem Aucē izdotos laik-
rakstos, žurnālos, kalendāros un citos
drukas darbos 5°/o lielumā no sludinā-
juma faktiskās (netto) cenas. No sludi-
nājuma nodokļa atsvabināti:

1) Valsts un komunālo iestāžu sludi-
nājumi,

2) darba meklētāju sludinājumi un
3) plakāti, afišas un sludinājumi, kuri

attiecas uz pilsētas domes un Sa-
eimas vēlēšanām.

b) Afišu nodoklis jāmaksā no Aucē

izplatītām afišām, plakstiem, izrīkojumu
programām un reklāmu lapiņām — Ls2,—
par kvadrātmetru vai tā daļu. Par afišām,
reklāmām mazākām par 1 kvadrāt-
metru nodoklis 1 santīms par ik 50 kv. cm.,
bet ne mazāk par 50 santīmiem.

3. Laikrakstu vai žurnālu izdevējiem
un drukātavu īpašniekiem jāsamaksā
sludinājumu nodoklis pilsētas valdes kasē
par katru pagājušu mēnesi līdz nākoša
mēneša 15. dienai, iesniedzot pie tam
norēķinus par ieņemtām nodokļa sumām.
Attiecībā uz periodiskiem izdevumiem,
kuri iznāk retāk kā 6 reizes mēnesi, iz-
devēji var vienoties ar pilsētas valdi ari
par citiem nodokļa norēķinu un maksā-
šanas termiņiem. Drukātavas īpašnie-
kiem jāiesniedz pilsētas valdei kā perio-
diskā laikraksta vai izdevuma pirmais
numurs, tā ari vienreizēja drukas darba
viens eksemplārs, ja tajos ievietoti vai
paredzēti ievietot ar nodokļiem aplie-
ksim sludinājumi.

4. Laikrakstu un žurnālu izdevējiem
un drukātavu īpašniekiem uzlikts pie-
nākums savās grāmatās iekārtot sludi-
nājumu kontus tā, ka caur to tiek ga-
rantēta nodokļu kontroles iespējamība.
Nepilnīgas grāmatvedības gadījumos pil-
sētas valdei tiesība prasīt sevišķu grā-
matu vešanu, kura nodrošinātu afišu uu
sludinājumu nodokļa pareizas kontroles
iespējamību.

5. Pirms afišu izlikšanas uz sludinā-
jumu galdiņiem jeb izplstlšsnas citādā
veidā pilsētā afiša, reklams u. t t. jā-
iesniedz pilsētas va!dei 2 eksemplāros
priekš atvēlēs, līdz ar izplatāmām afišām,
jānomaksā pilsētas kasē pienācīgais no-
doklis, pēc kam pilsētas valde apzīmogo
izplatāmās afišas. Ja afišas, reklāmas
u. t. t. izplatītas bez iepriekšējas no-
dokļa nomaksas, to (nodokli) piedzen
divkārtīgos apmēros.

6. Par sludinājumu nodokļa pareizu
samaksu ir atbildīgs laikraksta izdevējs
vai drukātavas īpašnieks.

7. Uz pilsētas valdes ierēdņu piepra-
sījumu drukātavas ^īpašniekiem un laik-
rakstu izdevējiem jādod visi vajadzīgie
paskaidrojumi, jāuzrāda attiecīgas kvītes,
grāmatas un citi nepieciešamie doku-
menti, attiecībā uz sludinājumu nodokļiem,
kā ari jāatļauj ieeja drukātavas vai laik-
rakstu ekspedīcijas telpāskontroles nolūkā:

8. Ja nodokli nesamsksā § 3. un § 5.
noteiktā laikā, tss piedzensms divkārtīgos
apmēros.

Pamats. Noteikumi par pilsētu ienā-
kumiem, izdevumiem, budžetiem un
pārskatiem P. 42—45.

Pilsētas galva F. Grauds.

l Sekretārs (paraksts).



Tiesu sludinājumi.
Kara liesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes
lēmumu _ un kara tiesu lik. 951.—953.p. p.,
meklē Leibu Hirša d. S t e k 1 o v u.
apvain. noziedzīgā nodarījumā, kas pa-
redzēts kara sod. lik. 591. p., 1. d., 2. pkt.
un II. d.

Steklovs 48 gadus vecs, pie Rigas
pilsētas piederīgs.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot
kara tiesai vai tuvākai policijai, kurai
to apcietināt un ievietot Rīgas centrāl-
cietumā, ieskaitos viņu kara izmeklē-
šanas tiesneša sva.'īgās saimniecības
lietās rīcībā, par ko paziņot pēdējam un
tiesai.

24. jūlijā 1925. g.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

pulkvedis-leitn. Kociņš.
9114 Sekretārs, k. ier. A. Rumpe.

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g 17. jūnijā ap-

stiprinājās akciju sabiedrības .Lankovskis
& Likop" statūtu 21. panta grozījumu,
saskaņā ar ko sabiedrības lietas pārzin
valde, kura atrodas Rigā un sastāv no
3 direktoriem; vismaz l/s direktoru, to
starpā priekšsēdētājam jābūt Latvijas
pilsoņiem.

Tirdzn. un b. nod. pr. A. K a c e n s.
9160 Revidents A. Z a 1p e t e r s.

Ventspils ostos valde
izdos 31. Julfjā 1925. g.,

īlēfitos torsos
muitas noliktavu remont-
darbus Ventspils ostā.
Piedāvājumi _ iesniedzami _ Ventspils

ostas valdei slēgtās aploksnēs, apmak-
sāti ar attiecīgu zīmognodokli, ar uz-
rakstu: ,Uz izsoli 31. julijS 1925. g."
līdz minētā datuma, pulksten 12 dienā.

Iesniedzot piedāvājumus, ostas valdes
kasē jāiemaksā drošības nauda Ls 2200.

Piedāvājumu bez drošības naudas,
zīmognodokļa un uzraksta, kā ari ie-
sniegtus vēlāk par uzrādīto laiku, ne-
ievēros.

Tuvākas ziņas Ventspils ostas valdē,
katru dienu no pulksten 9—15.

9074 1 Ventspils ostas valde.

Liepājas apgabaltiesas priekā
sēdētājs,

uz not. nol. 13. p. pamata uzaicina,
sešu mēnešu laikā no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, visas personas, kam
būtu kādas prasības un tiesības uz
19. jūlijā š. g., mirušā Kuldīgas notāra
Didricha Bēra notāra amata drošības
naudu, pieteikt tās augšminētā termiņā.

Prasību nepieteikšanas gadījumā mir.
Bēra amata drošības naudu izsniegs
viņa likumīgiem mantiniekiem.

Liepājā, jūlijā 1925. g.
Priekšsēdētāja v. V. Bienenstams.
9143 Sekretārs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. ieeirkņ»
tiesu izpildītājs

jMiioo, ka 4. augustā 1925. g., pulkst.
12 rīta, Rīgā, Skārņu ielā Nu 13,
pārdos K. Burbe kustamo manta,
sastāvošu no drejbenķa un novērtētu
par Ls 1000,

dzināt sarakstu, novērtējumu, ki ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 24. jūlijā 1925. g.
9057 Tiesu izpild. V i 1 d a n s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. augustā 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Avotu ielā Ks 13, dz. 5,
pārdos Jāņa Reinsona ktsstamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 220.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 25. jūlijā 1925. g.
9155 T'^ vt Wld. O r i n f e 1d s.

Rsgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. augustā {925, g., pulksten
11 dienā. Rīga, Avotu iela J* 13, dz 5,
pārdos Jāņa Reinsona kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 535

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 25 jūlijā 1925. g.
9156 Tiesu izpild Orinfelds.

Rīgas apgabalties. 3. iec.
tiesu izpildītājs .

paziņo, ka 6. augustā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīg«, Lāčplēša ielā Ns 65, dz. 18,
pārdos Arona Sirotinska kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls'640 .

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. jūlijā 1925. g.
9154 Tiesu izpild. J. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. augustā 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Kurmanova ielā Nš 10,
dz. 20, pārdos Leiba Gureviča kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un ne-
vērtētu par Ls 210.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 23. juhjā 1925. g.
9152 Tiesu izpild. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. augustā 1925. g., pulksten
10 diena, Rīga, Matīsa iela Ns 29,
pārdos akc. sab. .Salace' kustamo
mantu, sastāvošu no 25 pud. lopbarības
raušiem un 4 centrafugām un novērtētu
par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējamu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 23. jūlijā 1925. g.
9069 Tiesu izpild. J. O r i n i o s.
.^^«???^???????????IMiiiiiiiM

Citu iestāžu sludinājumi.
1 j

Latvijas Tautas bankas noguldījuma
zīmi Ns 470, izdotu 20. oktobri 1924. g.
par Ls 4700.— uz Jēkaba Šn e i d e r a
vārdu, nozaudēta un skaitāma par ne-
derību. 9165

Ludzas aprlņ|a priekšnieka palīgs l. iet.
dara zināmu, ka pamatojoties uz Ludzas
virsmežniecības rakstu no š. g. 6. jūlija
zem _ Ns 669, Pildas pagastā, Pudniku
citmā, 8. augusta 1925. g., pulksten

12 diena,

perdos atklātā mīMMi
pret tūlītēju samaksu, pilsoņa Konstan-
tīna Mola kustamo mantību, sastāvošu

no

vienas cūkas.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec. (pa-aksts).
9082 Darbvedis (paraksts).

*

Doles pag. valde, Rīgas apr., 6. au-
gusta 1925. g. pīkst 12 dienā pie Do-
les-Ķekavas biedrības nama, sēklas aiz-
devuma piedzīšanai pārdos atklātā

9089 vairāksolīšanā
Mārtiņam Jansonam piederošo aprakstītu
mantu, sastāvošu no 1 atsperu vāģiem,
\ ragavām, 1 baļķu ragaviņām un 1
zirga ādas, novērtētiem par Ls 124.—.

Apskatit mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas. Pagasta valde.
?̂îm

Latv.jas skolotā.u kopējā slimo kases
valde izsludina šīs kases bijušā dalīb-
nieka grāmatiņu Ns 2604 uz Jāņa
Mukta vārdu par nederīgnl 9110

Tieio nodoklo departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
3. aueustā 1925. g., pulksten 14 dienā,
Rīga, Ģertrūdes ielā J* 74, dz. 2,

pārdos vairāksolīšana
Rubeņa Mironoviča kustamo mantu,
novērtētu par Ls 266,83 un sastāvošu
no naudas skapja firmas .Zīle', dēļ viņa
1923. g. ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 25. jūlijā 1925. g.
9157 Piedzinējs (paraksts).

ījiio nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
5. augustā 1925. g., pulksten 1 diena,
Rīgā, Ģertrūdes ielā >fs 74, dz. 1,

pirtos enltffesolBans
Solomotia Šoloma kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1967.93 un sastāvošu
no mēbelēm un pajūgiem, dēļ viņa
1922. g. procentuālās peļņas un 1922./23.
gada ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 24. jūlijā 1925. g.
9158 Piedzinējs (paraksts).

Apriņķa ceļu inženfers Jel gavj
izdos 6. augustā š g., savā kancU;
Upes iela J* 9, mutiskā un rakstisir
izsolē mazākprasītājam ceļu rādītai
un kilometrustabu izgatavos, darbi»"
1) Jelgavas apriņķī 18u ceļa rādītai»

stabus un 550 kilometru stabus. rj>i.
šības nauda Ls 360.

2) Bauskas apriņķī 80 ceļa rādītāja stabu,
un 280 kilometru stabus. Drošihf
nauda-.Ls 180.

3) Tukuma apriņķī 90 ceļa radītāju stabm
un 370 kilometru stabu. Drošībai
nauda Ls 225.

Tuvāki paskai drojumi kanclejā , darb-
dienas no pulkst. 9—15. 2 %ķ

Ludza, apriņķa pr-ka Palīgt t. iet.
dara zināmu, ka pamatojoties uz Ludzas
apr. 2. iec. miertiesneša izpildu rakstu
no š. g 19. jūnija zem J* 2598/179,
Pildas pagasta, Viseku viensēta 1925. g.
6. augustā, pulksten 12 dienā,

pārdos attīsta m\M\mi
pret tūlīt-ju samaksu, pilsoņa Vlad mira
Zagodska kustamo mantību, sastāvošu

no

viena zirga.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
Ludzas apr. pr-ka pal. I. iec. (paraksts).
9084 Darbvedis (paraksts).

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Dzelzsce|u virsvalde
pārdod 30. Jūlijā š. g., pulksten 10 rītā,
gal-enā _ materiālu noliktavā, Rīgā, Ma-
rijas iela J* 2,
mutisfiā atklātā ūtrupē
sekošus izbrāķētus, bet no firmām ne-
kvaktus materiālus, kā lampu stik-
lus, logu apkalumus, koka lāpstas, koka
kaius cirvjiem un āmuriem, smirģeļa tk-
meņus

^
dažādus elektr. piederumus un 1.1.

Tuvākas ziņas ikdienas izņemot svēt-
dienas un svētku dienas, no pulksten
9—15, izsniedz galvenā materiālu i o-
liktava. Marijas ielā N» 2. 1 8338

Zentenes pag. valde izsludina par ne-
derīgu, ka nozaudētu, kara klausības
apliecību hk 6365, izdotu no Tukuma-
Talsu kara apr. pr-ka 1922 g. uz atzīta
kara dienestam par nederīgu Kārļa
Friča d. Bir.vmaņa vardu. 3092

Poleščinas iecirkņa policijai
priekšnieks

dara vispārībai zināmu, ka 13. augusti
š. g., pulksten 12 diena, Istras pagastā
Osiņiku ciemā, pārdos

atklātā vairāksolīšanā
saskaņā ar Ludzas apriņķa priekšnieka
lēmumu no 9. jūnija š. g. N° 23252/449
pilsones EkaterinaiReč aprakstīto govi '
novērtētu par Ls 20.—, dēļ sodai
naudas piedzīšanas.
9 169 Pol. priekšn. K. Mednis.

Poleščinas iec. polic peiekšn.
dara vispārībai zināmu, ka 13. augus tj
š. g., pulksten \'l diena, Landskotonas
pagasta, Zabiņjaku ciema, pārdos atklātā

vairāksolīšanā
saskaņā ar Ludzas apriņķa priekšnieka
priekšrakstu no š. g. 6. jūlija Nfc 12514,
pilsoņa Pētera _ S a v e i k o aprakstīto
govi, novērtētu par Ls 60.—, deļ
vizss nodokļa piedzīšanas.
9168 Priekšnieks K. Mednis,

Llpnas iec. pos.p isKšnieb
izsludina, ka 12. augusta 1925. gadā,
pulksten 10, pie' Tolkovas pag valdes

telpām,

pārdos oalrflijollšanā
pret tūlītēju samaksu, pils. Aleksejam
Olešovam piederošas sekošas mautas:

vienu govi,
novērtētu pfir Ls 60.—, dēļ Ls 59,75
soda naudas segšanas..

9167 Pol priekšn. (paraksts)

AknKas 6-Rl. pimatioll
to (st. Aktrisi) vajadzīgs

1 pilntiesīgs

skolotājs
kurš bufu ar mieru uzņemties ari skolas
pārziņa vietu, un

1 leišu valodas
skolotājs (ja)

atsevišķai leišu klasei pie pamatskolas!

Kandidātus lud,z ierasties pag pado' ,
mes sēdē š. g. 15. augus t _a pulks a
10 dienā Aknišas_ pag. nama, vai pieļ
rakstiski l-.dz minētai dienaĻ _ 9W '

roliliBMpiiteM
vajadzīgs

sKolotā js-upnoi
pie pilna stundu komplekta. 8?s

Jāpieteicas līdz š. g. 10. augustam ^

Dažādi sludinājumi.

Akciju sabletfr. „Plut0'
Liepājā,

pamatojoties uz mortifik'cijas
3. un IT pantiem izsludina v *
pārējai zināšanai, ka pret m °,V'jjbi
mam akcijām, izludinatām »Y,
Vēstneša' 3. num. 1925. g. 5. )^
žumak ,Ekonomists -_ l./2. "-:\
15. janv. par zudušam. līdz s' j
iebildumi nav celti, k?.deļ oz. r: j
mortiīikacijas likuma pamfti a«l (
biedrība .Pluto - atzīs izsludina»» ,.,
cijas par nederīgam un nozudu50
vietā izsniegs jaunas akcijas. * •
akciju K»i* 1—60. , >\

9161 V«» d
ļ

Valsts Kuldīgas sieviešu
ģimnāzijas internāta m

vajadzīga

oudzinitfiio,
kas varētu pasniegt ari vingrošanu.
Jāpieteicas līdz š. g. 10. augustam-_ J jļ;

Orenču pag. valde izsludina pa„"!
derīgu kara klausības apliec. J* <lt ,
izdotu no 3. Robežsarga pulka konia»
1921 g 26. martā uz Paula Andrej*'
Līna vardu.

__i-
Latvijas skolotāju kopējā slim"k|

ziņo, ka nozaudēto Latv.jas sļ^ ,,ļ
slimi kases dalībnieka gramat. J*'
uz Olgas Vciland vārdu, skaita ™,09
nederīgu. ***V

Lēmuma pasludināšana.

Meitenes muitu,
saskaņa ar muit. lik. 1140. p. izsludina,
ka caurskatot zemāk minētās lietas —

nolemts:
sodīt administratīvā kāitā sekošus Lie-
tuvas pilsoņus:

1) Tomu Šlabis, par kontrabandu ar
Ls 14.— un par nelegālu robežas pār-
iešanu ar Ls 10.—,-

2) Zetti 0_r i n b e,r g par nelegālu ro-
bežas pāriešanu ar Ls 15.—;

3) Franci Valančiusu ar Ls 15.—;
4) Martu Sležus arLslO.—;
Šos lēmumus var pārsūdzēt muit. lik.

1141. p. kārtībā uz Finansu ministra
Vardu 3 nedēļu laika, skaitot no 'šo
lēmumu pasludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Pārsūdzībā iesniedzama caur Meitenes
muitu,_apliekot ar zīmogrioriokli Ls 0,80
apmēra.

Muitas priekšnieks: J. Ž i g 1 e v i c s.
9079 Darbvedis J. Ln gSvins,

Tautas labklā jības ministrija
izdos mazākprasītājam

izgatavošanai un piegādāšanai valsts darbinieku sanatorijai, Vaiņodē sekošas

mēbeles: 12 dažāda lieluma galdus, 60 nakts paldiņus, 200 krēslus, 40 taburetes,
12 polsterētus krēslus, 1 dīvānu, 4 apaļos galdus

^
2 rakstāmgaldus, 6 kušetes ar

matraci, 40 spoguļus, 70 dvieļu uzkaramos, 10 drēbju uzkaramos, 10 dārza solus
ar čuguna kajam.

Piedāvājumi, nomaksāti ar 80 sant. zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu: „Uz sanatorijas mēbeļu konkursu*, iesūtāmi līdz 5. augustam, pulksten
12 dienā, Tautas labklājības ministrijai Rīgā, Skolas ielā J* 28, istaba J* 33.

Turpat saņemami tuvāki noteikumi. 9179

Kara būvniecības pārvaldes būvju un īpaš. daļa
izsludina 1. augustā 1925. gadā, pulksten 10,

jauktu galīgu izsoli
uz ēku atjaunošanas un jumtu remontu darbiem

Bolderajā un Oaugavgrīvā.
Lūgumus dēļ atļaujas piedalīties mutiskā izsolē, kā ari rakstiski piedā-

vājumi slēgtās aploksnes, apmaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami līdz pīkst. 9,30
izsoles dienā, daļas darbvedim, iemaksājot drošības naudu Ls 2350.

Ar izsoles noteikumiem, darbu maksas aprēķiniem var iepazīties Būvju un
īpašumu dala, Citadele 24. daibdienās no plk t 9—15. 9176

Rīgas pilsētas uzņēmumu nodajai
vajadzīgas sudraba (Feinsilber) stiepules un apgaismošanas spuldzes.

Piedāvājumi, aplikti ar attiecīgu zīmognodokli, slēgtās ploksnēs ar uzrakstu :
.Sudrabs un spuldzes', iesniedzami līdz 5. augustam š. g., pulksten 12 dienā,
Basteja bulv. N° 10, sekretāram. Sīkāki noteikumi turpat, istabā Ks 20. 9159

Kara litri!» iņ Mnrii iMis Dirts mi
Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā Na 26, grupas kanclejā, izsludina

lauklu izsoli
3. augusta 1925. g., pulksten 12,

par remontu darbu izvešanu ēkās Nr. Nr. 40.,
46. un 32. cietoksnī.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes, kā ari lūgumi, piedalīties mutiskā
solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami grupai izsoles dienā
līdz pulksten 12

Pie piedalīšanas izsole jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmērā no apsti-
prinātu darbu maksas aprēķinu sumām.

Darbu maksas aprēķinus un noteikumus var apskatīt darba dienā no
pulksten 9 līdz 15, Daugavpils grupas kanclejā. Izsole galīga. 9175

Bruņošanas pārvalde
izsludina 14. augustā 1925. g.,

rakstisku izsoli
1. aviācijas bencinu vidējo 30.000 kg.
2. tinolu skārda bundžās ž 100 gr. . . . 10 .
3. mašīnu eļļu 5.000 ,
4. riciņfļļu 1.500 .
5. motora eļļu 3.C00 ,
6. zaļām ziepēm 2.000 ,
7. gatavu eļļas krāsu:

a) pelēko Ns 2, atsevišķās bundžās ā 20 kg- . . 5.000 .
b) pelēko N° 3, atsevišķās bundžās ā 10 ķg. . . 50 ,
c) cinkbaltumu atsevišķās bundžās ā 10 kg. . . 250 ,
d) balto ripolinuatsevišlļās bundžās ā 5 kg. . . 45 .

pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks: fi nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Piedāvājumi, uzrakstīti vulsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu,

franko pārvaldes noliktavās, Rīgā, nomaksāti ar attiecīgu zimognodokli (katra
loksne <sO sant), iesūtāmi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz rakstisku izsoli
14. augustā 1925. g.", pārvaldes apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra ielā N° 10/12,
dz. 16, līdz pulksten 10 rītā, 14. augustam 1925. g.

Pasvaldē saņemami techniskie noteikumi izsludināto priekšmetu piegādāšanā.
Iesniedzot

^
piedāvājumus, jāiemaksā pārvaldes kasē drošības nauda 10°/o

apmētā no piedāvājamo priekšmetu kopvērtības. Iemaksājumus var ari izdarīt
Latvijas zemes bankas ķīlu zīmīs vai Latvijas bankas garantijās. 3 9177

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

Pasta un telegrāfa virsvalde galvenā darbnīcā
1 izsludina š. g. 21. augustā

rakstisku konkurenci uz
1) Dažādām ķimikālijām, kopsvarā 1820 kg.
2) Celo'eida caurulēm 10,5 ,
3) Metalal skrūvēm ' 52 gros.
4) Dselzs skaidu 5350 kg.
5) Ievadu spaiļu porcelāna pamatplaksn' m 1700 gab.

Techniskie un konkurences noteikumi saņemami darbnīcas kanclejā, darb-
dienās no pīkst. 10—13 dienā. 9076

Zemkopības departaments,
izsludina, ka 4. augustā š.g., pulksten 12 dienā, kulturtechniskās nodaļas telpās,
Noliktavas ielā Ns 1, dz. 5,

jauktā konkurencē
izdos Jelgavas apriņķī, Bramberģes pagasti,

Teroetes aizsargu dambja atjaunošanas darbi
ar 3166 mzemes darbiem. Konkurences dalībniekiem jāiemaksā Ls 165.— dro-
šības naudas.

Tuvākas ziņas var saņemt kulturtechniskā nodaļa, Noliktavas ielā Ns 1, dz. 8.
Nodaļas vaditāja v. i. (paraksts).

9178 Darbveža v. (paraksts).
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